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ADVIESBUREAU

Inmidden-Limburgisdeafgelopen maandendooradviesbureau CSOeen inventarisatie uitgevoerd
naardeverontreinigingssituatie en-risico'sindeTungelroyse beek.Heronderzoekrichttezichookor,
de dynamiekvan hetbeeksysteemomeenstrategischsaneririgsdoeltekunnen bepalen.DeTungclroysebeekmoetnamelijk zowelgesaneerdalsheringericht worden.Ditartikelgaat inopde beleidsaspectenendeoperationalisering vanhetsaueriiujsdocl. Deresultatenvandestudiezijn inmiddels
vastgelegd inhet'Saneringsonderzoek ophoofdlijnen 'll'aterbodembehecrplan'.Aan hetproject
namenhetZuiveringschapLimburg,het Waterschap Peel en Maasvallei,deProvincieLimburgen
hetprojectbureau Actie/BodembeheerdeKempendeel.
DeTungelroysebeekvormtdeslagaderin
dewaterhuishoudingvanmidden-Limburg.
Debeekontspringt vlakoverdelandsgrensin
België'enmondt32 kmstroomafwaarts uitin
deMaas.Dewaterbodem isindeafgelopen
decenniasterkverontreinigdgeraaktmetcadmiumenzinkmetgehalten totverbovende
interventiewaarde.Ookdeoevergronden zijn
overeenbreedtevan10tot50meterernstig
verontreinigd (zietabel 1).Doordedynamiek
vanhetwatersysteem isdeverontreiniging
langzaaminstroomafwaartse richtingverplaatst.Deomgevingvandebeekisdoorinundatieendoorwaterbouwkundige werken
eveneensverontreinigdgeraakt.
Deverontreinigingvandewaterbodem
leidttotrisico'svoormens,plantofdier.Saneringvandeverontreinigdewaterbodem isvanuitdatoogpuntwenselijk.HethuidigestandaardregimevandeWetbodembeschermingis
vantoepassingopdeaanpakvandeverontreinigdewaterbodem.Ditbiedtechteronvoldoendehandvaten omopeenefficiënteen
milieuhygiënisch verantwoordemanierde
problematiekaantepakken.Daaromis,binnendegrenzenvandeWetbodembescherming,maatwerkontwikkeldvoordeze
problematiek,verwoord inhetrapport 'Interprovinciaalwaterbodembeleid indeKempen'^.
Methetopstellenvanhet interprovinciaal
waterbodembeleid isereenfinancieel en
34
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beleidsmatigkaderbeschikbaarwaarmeeop
basisvaneenintegralevisiedeaanpakvande
verontreinigingendeintegratieervanin
ruimtelijke ordeningen natuurontwikkeling
isgewaarborgd.Hiermeewordtvoorkomen
datindetoekomstdewerkzaamhedenvoor
onderhoudenherinrichtingstagneren waardoordekosten toenemen.
Interprovinciaal w a t e r b o d e m b e l e i d
InhetkadervanhetprojectActiefBodembeheerdeKempenishet 'Interprovinciaal
waterbodembeleid indeKempen'opgesteld.
Ditbeleidhoudt rekeningmethet5S-modeW
endeintegraleaanpakvandebodemverontrei-

nigingindeKempen.Opdezemanierbiedtdit
interprovinciaalwaterbodembeleid dewaterbeheerderseeneenduidig,doorhetbevoegd
gezagvastgesteldendoorallebetrokkenen
goedgekeurd kaderwaarbinnenzedeoplossingenkunnenzoekenvoordeaanpakvande
waterbodemproblematiek. Debelangrijkste
kenmerkenvanhetinterprovinciaal waterbodembeleid indeKempenzijn:
• Deaanpakvan bodemverontreiniging
wordtperwatersysteem uitgewerkt ineen
saneringsonderzoekophoofdlijnen /
waterbodembeheersplan;
• Alssaneringsdoelstellinggeldthetzogehetenherverontreinigingsniveau.Ditwordt
perwatersysteembepaaldeninhetsaneringsonderzoek/ waterbodembeheersplan
vastgelegd;
• Perproject wordteensaneringsplanopgesteldwaarindeherinrichtingbeoordeeld
engetoetst wordtaanderandvoorwaarden
uithetsaneringsonderzoek/waterbodembeheersplanenhetinterprovinciaal waterbodembeleiddeKempen.
CSO heeft naasthet'Interprovincraal
waterbodembeleid indeKempen'inopdracht

Dezinkfabrieken diezichaanheteindvandenegentiendeeeuwindeNederlandseenBelgischeKempenvestigden,wonnenviathermischeraffinage zinkuiterts.Ditprocesleiddetot
eengrootschaligediffuse bodemverontreinigingindeKempen.Omtekomentoteenintegrale
aanpakvandezebodemverontreiniging ishetproject'ActiefBodembeheerdeKempen'opgestart.Bijdeaanpakvandebodemverontreinigingzourekeninggehoudenwordenmetnatuur
enmilieu,landbouwénwater.Naeenaantaljarenvanbeleidsontwikkelingenkennisvergaringishetprojectindeuitvoeringsfase beland.Hiertoezijn,opbasisvanhetdoordecolleges
vanGedeputeerdeStatenvanLimburgenNoord-Brabant vastgestelde 'Meerjarenprogramma
ActiefBodembeheerdeKempen2002t/m2004'geldenbeschikbaargesteld.Bijdeaanpakvan
grootschaligediffuse (bodem)verontreiniging wordtonderscheidgemaaktnaardeaanpakvan
zinkassen,grondwater,waterbodem,natuur,tuinenenlandbouw.Dezeonderdelen zijn
onderlingsterkgerelateerd.Datbetekentdatdemaatregelenvoordeverschillendeonderdelen
goedmetelkaarmoetenwordenafgestemd. Eénvandieprojecten isdesaneringincombinatie
metherinrichtingvandeTungelroysebeek.
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Voorhet bepalen van het herverontreinigingsniveau isgekeken naar deligging van beektrajecten ten opzichte vandezandvangen, de
kwaliteit van het beddingslib bovenstrooms
van het tesaneren traject, lozingen van buiren
afin het systeem en erosie van oevetsbij nieuw
aangelegde meanders.

Raamplan ABdK

I
«
I Waterbodems

j lakwM

[

tuinen

| grondwale

Interprovinciaal
waterbodembeleid

Sooh/Wbbp
De Domme)

Sooh/Wbbp
Tungelroyse Beek

Ontheffing stortverbod
Buiten inrichtingen
(1063 Wm)

-*1

Saneringsplan deeltrajcct I
Saneringsplan deellraject 2
Saneringsplan deeltrajcct 3

Saneringsplan dccltrarect

Ajb.V.

Overzichtvandeaanpakvanverontreinigde(waterbodemsmhetprojectActiefBodembeheerdeKempen.
Sooh-saneringsonderzoekophoofdlijnen.
Wbbp=waterbodembeheersplan.

Erosieen sedimentatie vormen momenteel
de belangrijkste bronnen van herverontreiniging binnen het waterbodemsysteem van de
beek.Diekan alleen plaatsvinden in trajecten
tussen tweezandvangen. Dena de sanering
achterblijvende verontreiniging isdus bepalend voor het herverontreinigingsniveau. In
feite houdt dit in dat bij het uitvoeren van
maatregelen per definitie wordt voldaan aan
desaneringsdoelstelling aangezien de kwaliteit van deachterblijvende bodem het herveronrreinigingsniveau bepaalt.
Saneringsdoelstelling
Voorenkele standaardsituaties iseen

van hetZuiveringschap Limburg een saneringsonderzoek ophoofdlijnen en een waterbodcmbeheersplan voordeTungelroyse beek
opgesteld. Derol hiervan voorde Tungelroyse
beek bij deaanpak van deverontreiniging van
deKempen isin het schema (afbeelding 1)
weergegeven.
Saneringsonderzoek op hoofdlijnen
/ waterbodembeheersplan
Het saneringsonderzoek op hoofdlijnen
c.q.het waterbodembeheersplan voor de Tungelroysebeekbiedt het kader voorde aanpak
van dewaterbodemverontreiniging en de integratie van deze verontreiniging in de ruimtelijke ordening, denatuurontwikkeling en het
waterbeheer. Met deze integratie kan het saneringsonderzoek en waterbodembeheersplan
invullinggeven aan het viersporenbeleid, dat
stelt dat debeoordeling van de kwaliteit van
debodem onafhankelijk dient tezijn van het
wettelijk regime dat aanleiding isom de
bodemkwaliteit tebeoordelen. Bij het viersporenbeleid zaldeaanpakvan de bodemverontreiniging c.q. debodemkwaliteit per functie
voor alle van toepassingzijnde wettelijke
kaders (zoalsWm,Wvo,WROenWbb) hetzelfde zijn.
Daarnaast vormt het saneringsonderzoek
en het waterbodembeheersplan voor de Tungelroyse beek debasisvooreen programmatischeaanpak en een bijdrageverlening vanuit
deWetbodembescherming en/ofhet project
ActiefBodembeheer deKempen. Hiertoe
worden in dit onderzoek en het beheersplan de
saneringsdoelstelhngen vastgelegd (en onderbouwd),zodat duidelijkheid onrstaat inzake de
tebereiken doelstelling. Dezegeldt daarbij als
uitgangspunt voordeverdere uitwerking per

(herinrichtings)project in deTungelroyse beek.
Dit betekent dat desaneringsplannen die per
project opgesteld (moeten) worden inhoudelijk
en programmatisch dienen tevoldoen aan het
gestelde in dit saneringsonderzoek op hoofdlijnen / waterbodembeheersplan. Hiervan kan
alleen in (zeer)bijzondere omstandigheden en
vootzien van eengoede motivering worden
afgeweken.
Herverontreinigingsniveau
In het interprovinciaal waterbodembeleid
voordeKempen isvastgelegd dat de saneringsdoelstelling voordewatersystemen in de Kempen overeenkomt met het herverontreinigingsniveau: dekwaliteit van het sediment dat
door debeekzelfindebedding en overstromingsgebieden wordt afgezet. Dekeuze voor
het herverontreinigingsniveau als saneringsdoelstelling is ingegeven door het feit dat het
(juist omwille van de herverontreiniging) niet
zinvol isom een strengete saneringsdoelstelling tekiezen zolang bovenstrooms gelegen
delen van debeekniet zijn gesaneerd, rerwijl
het hanteten van een minder strenge saneringsdoelstelling het gewenste toekomstige
gebruik van hetgebied in deweg kan staan.

Tabel1:

Eén en ander heeft er roegeleid voor de
Tungelroyse beekde volgende saneringsdoel-

concentratieverdelingbovenwondperbreedteklasse.

afstand tot gemiddelde gehalten in m g / k g
de beek

zink

o-lom

455
349

8,3

254

9,7

660

ii,9

10-25m
25-50m
50-100m
>100m

inschatting gemaakt van de kosten van sanering endebaten ervan.Tot de sanetingskosten
worden allebijbehorende kosten gerekend,
met uitzondering van deontgraving ten
behoeve vandeherinrichting. Batenzijn de
verwijdering van devracht cadmium en zink
en het vergroren van het oppervlak waarin
gebruiksgerichte toetsingswaarden niet meer
worden overschreden.Alsde streefwaarde
moet worden bereikt, wordt per srrekkende
meter beekloop een hoeveelheid zink verwijderd in deorde vande 1,3 kilo per meter. Voor
cadmium ligt dit indeordevan de0,05kilo.
Dezehoeveelheden zijn aanvullend op de verwijdering in het kader vande herinrichting.
Vergeleken met saneren tot de interventiewaarde wordt per strekkende meter beekloop
0,2kilo zink en 0,01kilo cadmium extra verwijderd.Na berekening vandekosten bleek dat
saneren tot destreefwaarde twee keerzo duur
isalssaneren tot de interventiewaarde, maar
dar het desondanks zinvol kan zijn om bij herinrichtingsprojecten meer mareriaal re ontgravendan srriktgenomen nodigzou zijn.

225

N

>I I-T T-S <S

cadmium
13,0

48
33

42%
27%

23%
18%

35%
42%

0%
13%

33
14
12

21%
50%
8%

27%
14%
8%

45%
29%
50%

7%
7%
34%
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stelling vast testellen:Na de heiinrichting
moet debodemkwaliteit in ieder geval voldoen
aan de interventiewaarde (tesultaatsverplichting).Bovendien ishet wenselijk om de verontreiniging die tussen destreef- en interventiewaarde ligt,zoveelmogelijk weg te halen.
Dezeinspanningsverplichting iseen invulling
van hetALARA-beginsel.Op niveau van deelsaneringsplan zal hieraan concreet invulling
moeten worden.
Dezesaneringsdoelstelling komt overeen
met dievandeeerder uitgevoerde sanering van
devierdeeltrajecten. Na dezesanering bleek
het hanteren van deze saneringsdoelstelling
tot eengemiddelde bodemkwaliteit te leiden
onder dezogeheten tussenwaarde (1/2(interventiewaarde + streefwaarde)).
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Hermeanderen.

Ajb..

Herinrichting en sanering
In 2000-zooi iszeven kilometer van de
Tungelroyse beekgesaneerd en hiervan vier
kilometer heringericht. Voorderesterende 25
kilometer plant Waterschap Peelen Maasvallei
de komendejaren herinrichtingsprojecten.
Dezezullen gekoppeld blijven aan de sanering
van deTungelroyse beek.Dit is niet alleen
wenselijk vanuit desysteembenadering, maar
ook vanuit praktisch en financieel oogpunt.
Het 5S-model ligt aan debasis van de herinrichting. Dit model,dat specifiek voor de
inrichting van beken isontwikkeld, beschrijft
desamenhang vandeelementen die bepalend
zijn voor deaard en deomvang van natteecosystemen. Devijfelementen die onderscheiden
worden, zijn: systeemvoorwaarden (klimaat,
geologie,geomorfologie), stroming (hydrologie, hydraulica), structuren (lengte en dwarsprofiel en dedynamiek daarvan),stoffen (opgelost,gebonden) en soorten (levensgemeenschappen in het stroomgebied ofoppervlaktewater).
Algemeen geldt dat deeerste vier elementen samen de kwaliteit en de kwantiteit bepalen van het vijfde element (soorten). Vanuit
dezesysteembenadering van het 5S-model is
de(verontreinigde) bodem integraal onderdeel
van het totale watersysteem; deprocessen die
optreden in dewatetbodem hangen samen
met (omder meer)de processen in het oppervlaktewatet en het grondwater. Vanuit deze
systeembenadeting (maar ookvanuit beleidsmatig en praktisch oogpunt) vormt de aanpak
van eventuele bodemverontreiniging dus een
integraal onderdeel van deaanpak (herinrichting) van een watersysteem. Globaal bestaan
driehetintichtingsvarianten: hermeanderen,
deaanleg van een tweefasen-profiel en hermeanderen met een aparte hoogwatergeul (zie
afbeelding 2,3en4).
Dezedrie herinrichtingsvarianten hebben
dezelfde doelstelling:een duurzame inrichting
van een zonatuurlijk mogelijke beek. De wijze
H20
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wordt ontgraven bij herinrichting
wordt verondiept bij herinrichting

Dwarsdoorsnede van een twee/asen-pro/ie

Nieuw aangelegde meandering

Hoogwatergeul

("Oude" verondiepte beekloop)

*

Piekafvoor
Opvullen

"*— Normale afvoor

Afl).4:

Dwarsdoorsnedeen een bovenaanzichtvan een nieuwemeanderingenhoo^watergeul.

van herinrichting van deTungelroyse beekis
afhankelijk van debeschikbare gronden en kan
per deeltraject velschillen. In alle situaties
wordt de meest verontreinigde bodem uit het
gebied verwijderd.

Beleidsaspecten bij het grondverzet
Hergebruik van vrijkomendegronden
Uit debeschrijving van de herinrichtingsprojecten blijkt dat behoefte bestaat om binnen dezeprojecten de vrijkomende, niet of
licht verontreinigde grond tegebruiken als
bodemmateriaal. Bijdeaanleg van een tweefasen-profiel isdezevorm van hergebruik aan de
ordebij het verondiepen vandehuidige bedding vandebeek.Bijhet hermeanderen isdeze
vorm van hergebruik aan deorde bij het dempen vangenormaliseerde delen vandebeek. In
beide gevallen zalsprakezijn van hergebruik
alsbodemmatetiaal, omdat de toegepaste
gtond zich kan vermengen met de onderlig-

gende en denevenliggendebodem. Omwille
van evidente logistiekeen financiële redenen
wordt voordit grondverzet gebruik gemaakt
van degrond dievrijkomt binnen het herinrichtingproject zelf Deeisen waaraan het
gtondverzet dient tevoldoen zijn vastgelegd in
het interprovinciaal waterbodembeleid in de
Kempen. Deze houden het volgende in:
•

Debodem moet voldoen aan het herverontreinigingsniveau. Alleen licht verontreinigdegrond komt in aanmerking voor
grondverzet; ernstig verontreinigde grond
uit debeek mag niet worden hergebruikt
als bodemmatetiaal;

•

Grondverzet isalleen toegestaan tussen
locaties dieondetwerpzijn vanéén saneringsplan, indit gevaldus binnen één traject van het watersysteem;
Hergebruik blijft onder de vigeur van de
Wet bodembeschetming.Dit betekent dat
in het saneringsplan moet wotden vast-

•
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gelegd dat sprake isvan herschikken en
dat deconsequenties diedaaraan verbonden zijn (zorg,gebruiksbeperkingen) ook
in het saneringsplan worden beschreven.
Door deherinrichting kan de fysieke
begrenzing van het watetsysteem in de toekomst veranderen. Door het opengraven van
oude meanders kan een watersysteem ontstaan
dat een(substantieel) groter gebied omvat dan
het huidige watetsysteem.Per ingreep zal dus
moeten worden bekeken ofsprake isvan
grondverzet binnen het watersysteem dan wel
vangrondverzet binnen landbodems.
Wa milieubeheer en grondverzet
Het gewenste hergebruik van verontreinigdegrond alsbodemmatetiaal is vastgelegd
indenota 'Grond grondig bekeken' (augustus
1999).Deze stelt dat (ernstig) verontreinigde
grond alsbodemmateriaal mag worden hergebruikt opvoorwaarde dat sptake isvan het
herschikken binnen een saneringslocatie. Aangezien iederevorm van grondverzet inde Tungelroyse beekbeschouwd moet worden als het
grondverzet binnen eengeval van bodemverontreiniging kan deherschikoprie uit 'Grond
grondig bekeken' gebruikt wotden als basis
voor het regelen van hetgewenste grondverzet.
Derelatie tussen dit herschikken en de
Wet milieubeheer isechter nietgeheel duidelijk. Het hetschikken isweliswaar geregeld
binnen het kader van deWet bodembeheer,
maar dat laat onverlet dat sprake isvan het op
ofin debodem brengen van afvalstoffen met
het doelzedaar telaten onder gecontroleerde
en beheerste omstandigheden, terwijl deze

toepassing niet binnen het Bouwstoffenbesluit, deVrijstellingsregelinggrondverzet of
het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten
inrichtingen past. In fotmele zin isdeWet
milieubeheer hierop van toepassing. Voor de
Tungelroyse beekisdit aspect vanhet hetgebruik alsbodemmatetiaal geregeld middels
het aanvtagen van eenontheffing (op grond
vanart. 10.63Wm) van het stortverbod buiten
inrichtingen (art 10.2Wm).
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logisch beekherstel.

Saneren huidige waterbodem voorajgaand
aan demping
Na het graven vanofaankoppelen van
(oude) meanders ontstaat een dynamisch systeem. Hierdoor kunnen deoevers van debeek
eroderen waardoor het materiaal uit het
gedempte ofverondiepte deelvandebeek weer
beschikbaar komt en zichkan verspreiden in
het watersysteem. De tedempen trajecten die
deelblijven uitmaken van het watersysteem
zullen derhalve voorafgaand aan het dempen
moeten worden gesaneerd.

Procedurele aspecten
Het sanetingsonderzoek op hoofdlijnen /
waterbodembeheersplan geldt, samen met het
interprovinciaal waterbodembeleid voor de
Kempen, alstoetsingskader voor de(nog)op te
stellen sanetingsplannen. Het sanetingsonderzoeken waterbodembeheersplan voor de Tungelroyse beek wordr door het Zuiveringschap
Limburg (alswaterkwaliteitsbeheerder) vastgesteld en isgeldig tot 2009.Zekunnen dus
gebtuikt worden bij de uitwerking van de
meerjarenprogramma's 2002-2004en 2005-2009
voordeaanpak van deverontteiniging in de
Kempen.«[
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